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НАЙЕКЗОТИЧНІШІ ФРУКТИ 
СВІТУ

вгоруТОп 5

ХЛІБНЕ ДЕРЕВО
ОСТРОВИ ТИХОГО ОКЕАНУ

Цей великий плід їдять у свіжому вигляді, обсмажують, печуть, варять, 
сушать, зацукровують і навіть роблять із нього тісто для своєрідних 
«млинчиків». У фрукта крохмалиста текстура й аромат, що нагадує 
свіжоспечений хліб. Подібно бананам, недостиглі плоди їдять як овочі, 
а зрілі, солодші — як фрукти. Але хлібне дерево не тільки годує, із його 
волокон виготовляють одяг, папір, мотузки, риболовні снасті, віск і навіть 
клей.

«РУКА БУДДИ»
КИТАЙ, ЯПОНІЯ, ІНДІЯ
 
Його ще називають цитрон паль-
чатий, а зовні він схожий на витяг-
нутий лимон зі щупальцями. Він не  
придатний для їжі, оскільки всере-
дині майже повністю немає м’якоті. 
Дуже часто шкірку, яка є головною 
цінністю, використовують для ви- 
готовлення парфумів із цитрусо-
вими ароматами. У Японії його 
використовують як декоративний 
елемент і для ароматизації кімнат 
й одягу.

АКЕБІЯ
КИТАЙ, ЯПОНІЯ, КОРЕЯ 

Дуже красивий фрукт родом із кра- 
їни сонця, що сходить. У нього біла 
м’якоть, усередині якої багато чор- 
них блискучих насінин. Її вживають 
як фрукт. Водночас фіолетовий 
стручок їдять як овоч. Її друга на- 
зва — «шоколадна ліана» — з’я-
вилась невипадково: під час цвітіння 
вона розповсюджує тонкий аромат 
шоколаду.

ЧОРНА САпОТА
МЕКСИКА, ГВАТЕМАЛА, КОЛУМБІЯ

Тропічний фрукт є різновидом хур- 
ми. А його смак дуже схожий на  
шоколадний пудинг. Тільки в ньому 
набагато менше жиру, і в чотири 
рази більше вітаміну С, ніж у се-
редньому апельсині, а ще багато 
кальцію й фосфору. Дозрілий 
фрукт схожий на гниле яблуко, але 
це якраз той випадок, коли перше 
враження оманливе. 

НАРАНХІЛА
КОЛУМБІЯ, ЕКВАДОР  

Зовнішній вигляд наранхіли або  
луло схожий на апельсин, а все-
редині — на зелений помідор. 
Водночас фрукт має цитрусовий 
смак. Його часто називають «золо- 
тий плід Анд» і «нектар богів». 
Високий вміст вітаміну А і С у цьо-
му екзотичному фрукті допомагає 
поліпшити імунну систему людини.



АФІША

UKRAINIAN FASHION 
WEEK

КОНЦЕРТ  
«ОКЕАНА ЕЛЬЗИ» 

NEW YORK FASHION 
WEEK 

ТЕНІСНИЙ ТУРНІР 
ВЕЛИКОГО ШОЛОМА

ВИСТАВКА НЕРУХОМОСТІ 
CITYSCAPE GLOBAL

ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ МІЖНА- 
РОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ

LONDON FASHION WEEK 

ІСТОРИЧНА РЕГАТА

OKTOBERFEST

04–09.09

24.08

07–15.09

28.08–10.09

11–13.09

30.08

15–19.09

03.09

16.09

Київ, Україна

Харків, Україна

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США

Дубай, ОАЕ

Лідо, Італія

Лондон, Велика Британія

Венеція, Італія

Мюнхен, Німеччина

ФЕСТИВАЛЬ ВИНА

30.08

Лімасол, Кіпр

вгору



вгору

Клієнтка звернулася до Master- 
card Concierge ввечері напере-
додні свята Івана Купала з про-
ханням надати цікаві ідеї для ор-
ганізації дозвілля її та її подруг. 
Через годину наші фахівці надали 
клієнтці афішу святкових заходів 
до Івана Купала, найпопулярніші 
ворожіння для жінок у цей день, а 
також докладну інструкцію плетін-
ня найкрасивіших українських він- 
ків. Клієнтка була надзвичайно 
вдячна за організацію дозвілля, 
який запам’ятався їй та її подругам 
надовго!

Один із наших клієнтів захотів ор-
ганізувати справжній чоловічий 
відпочинок: риболовлю й пікнік на 
березі річки. 
І Mastercard Concierge, звісно, лю- 
б’язно йому це організував. Ми  
підібрали найкращі бази, призна-
чені для риболовлі, а також дос-
тавили напої та їжу традиційної 
української кухні. Клієнт і його 
друзі були дуже вдячні за вдалий 
чоловічий відпочинок на природі.

Напередодні свого весілля клієнт-
ка звернулася до Mastercard Con-
cierge за допомогою в організа- 
ції пікніка дівич-вечора в індій-
ському стилі. 
Клієнтка та її подруги були вражені 
підготовкою свята: справжні індій- 
ські костюми, доставлення індій- 
ської їжі та напоїв, чудові профе-
сійні традиційні розписи на руках 
(мехенді), на яких кожен малюнок 
втілює побажання шлюбної любо- 
ві, щастя та взаємоповаги. Дівча-
та цікаво провели час, також слу- 
хаючи розповіді фахівця із тра- 
диційних індійських передвесіль-
них приготувань.

Клієнт опинився в жахливих умовах 
в санаторії, де не було навіть душу 
в номері. Він намагався самостійно 
вирішити питання, але йому повідомили, 
що покращених вільних місць немає. 
Менеджерам Mastercard Concierge 
вдалось зв’язатися з адміністрацією 
закладу, та вже ввечері клієнт 
насолоджувався відпочинком у 
комфортному номері, за що він 
безмежно вдячний.

ЦІКАВІ ЗАпИТИ
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Після насиченого туру країнами 
Європи, клієнт захотів розсла-
битися й відпочити з коханою в 
Парижі. Усі екскурсії, музеї, рес-
торани закохані вже відвідали. 
Клієнт попросив організувати 
щось невимушене, романтичне, 
щоб відпочити після важкого ту-
ристичного дня. 
Mastercard Concierge запропо-
нував організувати пікнік на Мар- 
совому полі, просто біля підніж- 
жя Ейфелевої вежі. Уже ввече-
рі клієнт і його супутниця роз-
слаблялися після важкого дня,  
насолоджуючись ніжними круа-
санами зі справжньої французької 
булочної та вином, доставлення 
якого Mastercard Concierge орга-
нізував із найкращого в Парижі 
винного льоху.



пАРТНЕР МІСЯЦЯвгору

Gold Mastercard®                     3 %*

World Mastercard®                         3 %*

Platinum Mastercard®                                                                     5 %* 
 
 World Elite Mastercard®           7 %* 

пАРТНЕР МІСЯЦЯвгору

ГОТЕЛЬНИЙ КОМпЛЕКС 
MARISTELLA MARINE 
RESIDENСE
Maristella Marine Residenсe уособлює в собі філософію життя й ви-
тончену красу, абсолютний комфорт і найкращий готельний сервіс 
в Україні. Готельний комплекс розташований на морському березі в 
найпрестижнішому й найдорожчому районі міста Одеси, включає в 
себе готель на 50 номерів, два ресторани, банкетний зал, конференц-
зал, два басейни та власний пляжний комплекс. Перебуваючи в 
готелі Maristella Marine Residenсe, гості комплексу можуть милуватися 
чарівним панорамним видом на море, що відкривається з кожного 
номера.

АДРЕСА:  

м. Одеса, вул. Бернардацці, 2а; 
тел.: +38 (048) 710 07 50, сайт: www.maristella.com.ua.

* Знижку надають на проживання в готелі. Знижки не підсумовують.              
 


